
RJ serien mobile skrivere -
Rask og effektiv

Dette siste tilskuddet til Brother mobile 
skriverportefølje tilbyr termisk utskrift i høy 
kvalitet i form av 4”(eller mindre) kvitteringer eller 
etiketter. Utskriftshastigheten er imponerende 
rask og maskinens robuste natur gjør at RJ 
serien tilfredsstiller kravene til et bredt spekter av 
bruksområder innen vertikale markeder. Mulighet 
for tikobling via Bluetooth, trådløs eller USB, gjør 
det mulig for travle arbeidere ute i felten å skrive 
ut på stedet.

• 4” kvittering, etikettutskrift og en robust konstruksjon  
   (IP54-sertifisering).
• Rask utskriftshastighet - 5 ips (inch per sec.) / 127 mm per sekund.
• Direkte termisk utskrift - ingen blekk eller toner.
• Bredt utvalg av tilkoblingsalternativer - USB, seriell og enten     
   Bluetooth eller WiFi trådløs tilkobling.
• Bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig - Valgfri magnetisk kortleser,  
   bilmontering, 4-bay batterilader og mye mer.



Ute i felten / Salg
Utplassering av RJ som en mobil utskriftsløsning kan arbeidsstokken  
dra nytte av ute i felten på en rekke måter. Oppnå økt  
kundetilfredshet ved utskrift av kvitteringer og fakturaer på stedet.  
Raskere utskrift kan føre til økt produktivitet med flere gjennomførte 
transaksjoner på en dag. Unngå feil og forsinkelser ved å gi kunden 
kvittering for utført arbeid på stedet.      

Bruksområder inkluderer:

• Kvitteringer og fakturaer  • Ordrebekreftelser
• Tilbud på reparasjoner   • Kostnadsoverslag / Pristilbud
• Rapport på utført arbeid  • Vedlikehold / Servicerapporter

Vertikale markeder og bruksområder

Allmenn sikkerhet / Beredskapstjeneste  
Brother RJ mobile skrivere kan bidra til å øke driftseffektiviteten ved  
å la tjenestemenn og beredskapsansatte dokumentere og rapportere  
hendelser mer nøyaktig og effektivt, mye nærmere tidspunktet for  
hendelsen. Med sitt robuste design, raske utskriftshastighet og  
pålitelige drift, tilbyr RJ mobile skrivere en konkurransedyktig  
kombinasjon av ytelse og funksjoner som er fordelaktige for  
tjenestemenn som for eksempel skriver ut billetter, parkeringsbøter  
og mye mer.

Bruksområder inkluderer:

• Parkeringsovertredelser  • Ulykker / Åstedsinformasjon
• Elektronisk påtale / Bøter   • Advarsler

Produksjon / Lager  
Effektiv produksjon og lagerstyring er avgjørende for suksess 
for mange bedrifter, og forretningsprosesser og arbeidstakeres 
produktivitet er viktige komponenter for å oppnå denne effektiviteten. 
Med den trådløse infrastrukturen RJ mobile skrivere har ansatte 
mulighet til å skrive ut strekkode etiketter nesten hvor som helst. 
Dette er tidsbesparende fremfor å måtte få etiketter fra en  
sentralisert skriver samtidig som det reduserer potensielle feil 
forårsaket av feilmerking.      

Eksempler på bruksområder:

• Kvalitetskontroll      • Fraktetiketter
• Merking av paller og hyller  • Lagertelling

Logistikk / Direkte levering til kunde  
Cateringselskapene ser etter måter å øke inntektene på, forbedre 
lønnsomheten og øke tilfredsheten. Ett område de fokuserer på  
er den mobile arbeidsstyrken. Egen programvare har hjulpet til med  
å automatisere mange av de manuelle oppgaver som rutinemessig  
utføres hver dag. Men med mindre programvaren støtter muligheten  
til å skrive ut viktig kundeinformasjon på stedet, vil man kanskje ikke  
få realisert fullt utbytte av systemet. Med RJ kan feltarbeidere bekrefte  
og utføre transaksjoner på stedet, og gi kundene profesjonelt  
utseende dokumenter.     

Bruksområder inkluderer:

• Salgsordre og bekreftelser     • Kundefakturaer
• Mottak av returnerte varer og etiketter  • Leveringsbekreftelser



RJ serien

Den nye RJ serien utfyller den eksisterende serien med Brother mobile skrive, som også inkluderer den 
populære PJ600 serien (kompakte A4 termisk skrivere) og den stilige og elegante MW serien (A6 og A7 termiske 
skrivere for enkeltark). Med sitt økende engasjement for mobilitet, kan Brother nå tilby et komplett utvalg av 
produkter for å håndtere et bredt spekter av mobile skriverapplikasjoner i mange forskjellige miljøer, som krever 
4“ ruller, enkeltark eller A4 utskrifter.

RJ serien bruker også direkte termisk utskriftsteknologi, akkurat som de andre skriverne i Brothers serie mobile 
skrivere. Det betyr flere fordeler, som høy pålitelighet og lavere vedlikeholdskostnader grunnet færre bevegelige 
deler. De har heller ikke blekk eller fargebånd som må byttes.  

Med en svimlende utskriftshastighet på 5 ips gir RJ serien den ultimate løsningen som ikke bare møter - 
men overgår bransjens forventninger der effektiviteten hos fagfolk ute i felten er viktig. Den imponerende 
utskriftshastigheten kan bety mindre bortkastet tid, høyere produktivitet og økt kundetilfredshet.

Maskin RJ-serien PJ-serien MW-serien

Media 2" eller 4" kvitteringer 
eller etiketter Hel A4 sider  A6 eller A7 kuttet ark

Papirmating Rull Rull eller kuttet ark Auto kuttet ark

Bluetooth JA JA JA

Wifi JA NEI NEI

IP54 JA NEI NEI

Utskriftshastighet 5 ips 6 spm 3 spm (A6)  4 spm (A7)

Generelle bruksområder Bærbar, i bil På stedet, i bil Bærbar, på stedet, i bil



Designet med allsidighet i tankene

Den nye RJ serien ble utformet etter å ha lyttet nøye til sluttbrukernes behov, i tillegg ble det implementert nye 
innovative funksjoner i produktet, som vil bidra til å imøtekomme nye krav til bruksområder. Omfattende tilbehør 
tilbyr sammen med en 2 “og 4” utskriftskapasitet på etiketter og kvitteringer, utvidet kapasitet for RJ serien, til å 
imøtekomme en rekke krav på tvers av en rekke behov .... En maskin som passer til alle!

Lav vekt, den kompakte og ergonomiske utformingen av RJ serien gjør at skriveren passer inn på steder hvor 
plassen er begrenset, og tilbehør er tilgjengelig for montering i kjøretøy eller brukt bærbar ute i felten. 

USB, seriell og enten Bluetooth 
eller WiFi for bruk på stedet  
eller utendørs.

Bruk med valgfri magnetisk 
kortleser for behandling av 
kredittkort transaksjoner.

Svært pålitelig direkte termisk 
teknologi bruker færre 
bevegelige deler, som resulterer 
i lavere vedlikeholds - og 
driftskostnader.Skulderstropp eller belteklips 

tilgjengelig for økt komfort 
under utskrift ute i feltet.

Valg av strømalternativer 
inkludert oppladbare batterier, 
AC adaptere eller pakke for 
strømforsyning i bil.

Allsidig – skriv ut både 
etiketter og kvitteringer fra  
2 inches til 4 inches bredde 
på samme skriver!



     PA-BT-4000LI      PA-AD-600EU      PA-AD-600UK   PA-CD-600CG 12V  PA-CD-600WR 12V      PA-4BC-4000

Li-ion oppladbart batteri   AC adapter (EU)    AC adapter (UK) 12V biladapter  
(sigarett tenner)

12V biladapter  
(permanent montert) Batterilader for 4 batterier

RD-M01E5 RD-M03E1

 4” bred papir rull 4” brede etiketter

       PA-MCR-4000      PA-CM-4000       PA-WC-4000     PA-SS-4000 

Magnetisk kortleser Pakke for bilmontering Beskyttende veske Skulderstropp 

En robust løsning 
Mobilt IT-utstyr er rangert i henhold til internasjonale standarder for beskyttelse (IP). IP koder klassifiserer grader 
av beskyttelse gitt mot støv, vann og støt. IP54 representerer at utstyret vil fungere i støvete forhold, og vil tåle 
vannsprut. I tillegg har maskinen også gjennomgått 6 fot falltest for å gi ekstra troverdighet i form av styrke  
og pålitelighet.

På grunn av de mange mobile bruksområdene, kan skriverne bli utsatt for  
flere utendørs forhold som kan påvirke utskriftsjobben eller forårsake skade -  
for eksempel en trafikkbetjents bruk ute i feltet. At RJ er IP54 sertifisert, gir  
ekstra trygghet ved utendørs bruk under fuktige forhold eller kanskje  
innendørs på et støvete lager. Tilbehør til Brother RJ kan også tilby  
ytterligere beskyttelse.

Termisk utskriftsteknologi bidrar ytterligere til den generelle påliteligheten til  
den nye RJ serien. Tilbakemeldinger tyder på at termisk utskriftsteknologi er  
den eneste mulige løsningen for mobile skrivere fordi de er mindre utsatt for  
varierende temperaturer og luftfuktighet enn blekkteknologi.

RJ seriens egenskaper og programvarestøtte  

Brother tilbyr de nødvendige verktøyene som programvareutviklere krever for å integrere utskriftsfunksjonen i  
sine mobile applikasjoner. Skriverdrivere er tilgjengelig for Windows OS og Software Development Kits kan  
leveres for å støtte Windows Mobile applikasjoner.

• Mal modus - enkelt for utviklere å lage et dokument på en PC inkludert logoer og strekkoder, for deretter  
   å lagres i skriveren.

• Enkle mal kommandoer kan kalle opp lagrede maler og legge  
   variabel informasjon til utskriften – tidsbesparende.

• Bluetooth Imaging Protocol støtte for nedlasting og utskrift  
   av jpeg-filer.

• Brother ESC / P sørger for kompatibilitet med en rekke ulike  
   systemer og plattformer.

• BPL (ZPL emulering) gjør at eksisterende applikasjoner skrevet  
   for etikett / kvitteringsskrivere kan jobbe med RJ enheten uten  
   ekstra utviklingskostnader.

Tilpass utskriftskravet

RJ mobile skrivere leveres med en CD-ROM, brukerhåndbok og belteklips. Hver utskriftsjobb er forskjellig, så 
kundene bestiller bare det tilbehøret som kreves for å oppfylle deres spesifikke krav, samtidig  
holdes den totale kostnaden til et minimum.

 Trinn 1 ‘Velg din skriver’

Trinn 2 ‘Velg tilbehør’   

RJ modell sammenligning RJ4030 RJ4040

203 x 200 dpi utskriftsoppløsning

IP54-sertifisering

6 fot drop test

USB og seriell tilkobling

Bluetooth tilkobling

WiFi tilkobling

5 ips utskriftshastighet

Strømforsyning

Bære / beskytte /montere

Vi har også mulighet for å tilpasse våre forbruksvarer til ønsket  
krav i forhold til størrelse og lignende.

Papir



Utskrift RJ-4030 RJ-4040

Utskriftsoppløsning

Utskriftsteknologi

Utskriftshastighet

Papirmating

Utskriftsbredde

Utskriftslengde

Maks/min. rullbredde                                                                   

Maksimum diameter rull

Generelt  

Mål (BxHxD)

Vekt

Batteri

Antall sider pr. ladet batteri

Tilkobling

USB Standard Standard

Seriell Standard Standard

Bluetooth (Ver. 2.0 + EDR) Standard N/A

WiFi (802.11 b/g/n) N/A Standard

Programvare støtte

OS driver støtte Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,  

Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2

SDKs

Støtter kommandoer 

Emuleringer

Strekkode støtte

Minne

RAM

Flash

Omgivelser

Temperatur

Relatv fuktighet

Forseilings sertifisering

Drop test

Pakken inneholder

Levert med

Termisk

203 dpi

Maks. 5 ips (inches pr. sec.) eller 127mm/sek. (under Brother standard miljø *1)

Fra rull

Maks. 104 mm (4.09 inches)

Maks. 3 m.

118mm / 51mm

58mm

610g/1.35lb uten batteri og papir

Oppladbare, Li-ion 14.4V

P-Touch Template 2.0, Raster, ESC/P

ZPL II® kompatibel

0C til +40C (under bruk) -20C til +60C (ved lagring)

RJ skriver (RJ4030 eller RJ4040), belteklips, Quick Set up Guide, CD-ROM  
(skriverdriver og bruksanvisning) inkl. programvare for strekkode- og etikettdesign 

20%-80% (ingen kondens)

IP54 

1.8m (6 fot)

Ja

32MB

16MB

Oppladbare Li-ion batterier: ca. 2000 etiketter - fortløpende utskrift.
(under Brother standard miljø *1) 

   Windows CE 5.0 og senere, Windows Mobile 5 og senere
     Android 2.2 og senere 

6.38” x 6.93” x 3.03” (162mm x 176mm x 77mm)

Kontakt:
Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Tel.: +47 22 57 75 00  
Faks: +47 22 57 75 09 
Hjemmeside: www.brother.no

*1 Tallene avhenger driftsmiljø. ”Brother standard miljø” er basert på tilkobling via USB med fulladet nytt batteri ved 23 grader C. (7% dekning 4x6 inches.) 

RJ spesifikasjoner


